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Lag
om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 7 §, sådan den lyder i lag

301/2006, som följer:

7 §

Veterinärmedicine studerande såsom temporär utövare av veterinäryrket

En person som i Finland har avlagt veterinärmedicine kandidatexamen och som har
fullgjort erforderliga studieavsnitt inom veterinärmedicine licentiatexamen får före sin le-
gitimation som veterinär temporärt, i högst tre år, utöva veterinäryrket som vikarie för en
legitimerad veterinär eller för en sådan veterinär som avses i 8 §. Dessa tre år räknas från
den tidpunkt då denna rätt uppkom. Livsmedelsverket kan av särskilda skäl förlänga ifråg-
avarande tid. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare be-
stämmelser om de studieavsnitt som utgör en förutsättning för uppkomsten av denna rätt.

Livsmedelsverket kan av särskilt grundad anledning bevilja sådana personer som i an-
dra stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet stu-
derar till veterinär och som har avlagt studier motsvarande veterinärmedicine kandidatex-
amen samt i 1 mom. avsedda studieavsnitt rätt att temporärt utöva veterinäryrket.

En veterinärmedicine studerande som i Finland avlägger veterinärmedicine licentiatex-
amen och som uppfyller de utbildningskrav som avses i artikel 13.1 andra stycket b i kom-
missionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utföran-
det av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggnings-
områden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/625 får temporärt arbeta som vikarie för en tjänsteveterinär som övervakar ett
slakteri. Rätten att temporärt arbeta som vikarie uppkommer när Livsmedelsverket kon-
staterat att utbildningskraven uppfylls och upphör fyra år från det att rätten uppkom, eller
senast när den rätt som avses i 1 mom. upphör. En studerande får vara verksam endast i
ett sådant slakteri där det hela tiden samtidigt finns en legitimerad veterinär närvarande.

————
Denna lag träder i kraft den 14 december 2019.
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